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Proud member of the European and the
International Firefighters Union Alliance

HOT OM VÅLD :

Ny lag mot
blåljussabotage
kan bli verklighet
KRISTOFFER STIGSON:

– Nu måste vi få
ett bättre rättsskydd

LARS KLEVENSPARR:

– Utredningen borde
ha gjorts långt tidigare
PROJEKT RÄDDNINGSTJÄNST:

Unikt samarbete mellan
räddningstjänst och
kustbevakningen

F OTO : J O N A S E K S T RÖM E R / T T

Brandmännens Riksförbund, BRF, är med cirka 9 000 medlemmar Sveriges i särklass största organisation för anställda inom
räddningstjänsten. BRF, som är en partipolitiskt obunden organisation, ingår i paraplyorganisationen The International Firefighter
Unions Alliance (IFFUA), som samlar mer än 600 000 brandmän.
BRF:s bransch- och medlemstidning Swedish Firefighters, SFF,
trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver
BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till
samtliga riksdagsledamöter. SFF granskar allt som berör branschen, samt håller läsarna uppdaterade vad gäller sådant som
ny teknik, forskning och lagstiftning inom området.

O M S L AG S B I L D :
PAT R I C K PE R S S O N

FOTO : PATRICK PE RSSON

INNEHÅLL

När olyckan
drabbar oss
Ny utgåva
När en krissituation uppstår är det viktigt att
alla vet vilka regler som gäller. Totalförsvarets
författningshandbok ger dig aktuella regler som
gäller vid en krissituation och hur vi bäst agerar
vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor och
bränder. I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade. Dessutom finns instruktioner
för hur specifika myndigheter ska agera, vad som
gäller för det militära försvaret, hur krisberedskap och civilt försvar ska hanteras. Beställ ditt
exemplar redan idag!
TOTALFÖRSVARETS
FÖRFATTNINGS HANDBOK
Best.nr 978-913832717-3
Pris 638 kr exkl. moms
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Chefredaktören har ordet

Hånet mot oss

Ombudsmannen informerar
Svante Borg: - Ge brandmän tjänstemannastatus
Emma Hedenvind: Förövarna vill bygga upp en ställning...
Lars Klevensparr: Utredningen borde ha gjorts tidigare
Ahmed Abdirahman: Boende vill ha en tuffare attityd
Johan Hedberg: Brandmän kan få sätta livet till
Linda Kazmierczak: Det förebyggande arbetet
Kaj fick nog av stenkastning och bilbränder
Att jobba som brandman i Kiruna
Sudoku

Ny lag mot blåljussabotage

- Nu måste vi få ett bättre rättsskydd

Unikt samarbete i Helsingborg

KONTAKTINFORMATION
SWEDISH FIREFIGHTERS
ANSVARIG UTGIVARE
Tobias Rådenfjord
CHEFREDAKTÖR
Tobias Rådenfjord
chefredaktor@firefighters.se
Tel: 0722-33 44 42

Beställ på
wolterskluwer.se/offentligapublikationer
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LEDARE – Peter Bergh

Tryckt upplaga: 13 000 ex
UPPLAGA :

11 800 ex

REDAKTION
Swedish Firefighters
Palmfeltsvägen 19
SE-121 62 Johanneshov

SKRIBENTER
Peter Bergh, Tobias Rådenfjord,
Ola Morin, Kristoffer Stigson,
Åsa Nilsson.

Tel 08-722 34 80

TRYCK
Ljungbergs Tryckeri AB
www.ljungbergs.se

E-mail: kansli@brandfacket.se
Internet: www.firefighters.se
www.brandfacket.se

ANNONSERING
Irmér Media AB
Tel 08-742 10 08
patrik.irmer@firefighters.se

PRODUKTION & LAYOUT
Logviken grafisk form
info@logviken.se
www.logviken.se

LEDARE

Bevarar värden

Vad var det jag sa!
som fick ett vykort efter 17 års hanterande av Posten. Det hade rätt porto när det skickades men
föga förvånade fel när det kom fram och han fick betala
straffavgift. ”-Det här är så sjukt att det bara kan hända i
Sverige” sa han och jag håller med om det sjuka men tror
nog inte problemet bara är svenskt utan mer handlar om
byråkrati och dåliga regelverk. Sånt inträffar när ärenden
oavsett storlek och vikt hanteras av totalitärt bokstavstrogna och utan hänsyn till annat som tex kunskap om
konsekvenser och sunt förnuft. Det blir också fel om regelverken ges möjlighet till för mycket tolkningar och som
vanligt är kanske lagom bäst. Detta fick mig att tänka på
den gamle grannen Anderz. Han var djupt engagerad i liknade frågor men sällan lagom. Anderz Harning var författare, samhällsdebattör och ”förargare” som dog 1992 bara
54 år gammal.

JAG LÄSTE OM EINAR

Mycket är ihopblandat och
komplicerat nu i Svensk
Räddningstjänst och lite
känns det som att vi strax
står vid ﬂera vägskäl.
Jag hade förmånen att bo granne med honom några år
och har många anekdoter och en hel del lärdomar och bra
samtal i minnet från honom. Anderz lämnade få människor
oberörda, hatad eller älskad häcklade han makthavare. Han
var en profil och en ärkeknöl och sitter nog i sin himmel, eller
i helvetet, och flinar ned, eller upp, och tänker samma tankar
som står på hans minnessten: VAD VAR DET JAG SA…
Jag var ambulanssjukvårdare och lärde känna honom först
som patient innan vi blev grannar. Han var inte direkt liten
och hade brutit benet. Då trapporna var många så ringde vi
brandkåren för lyfthjälp. Det tog ett tag och Anders hann
ta en whiskey till i smärtstillande syfte för han vägrade låta
oss ge honom något läkemedel. Han imponerades av hur

och att vi jobbade i lag, i teeeeeam som han bräkte, efter
att ”bedövningen” börjat verka. Detta gjorde ett sånt intryck
att han blev lite av ambulansens och räddningstjänstens
beskyddare i resten av sitt liv. Han lyfte upp oss i alla möjliga och omöjliga situationer. Ibland lite väl högt och väl
mycket. Stat, kommun och landsting var hans fiender och
huvudfienden var byråkraaaaten där hjältarna var blåljusfolket som i sitt anletes svett såg till medborgarens yttersta
önskan och nödtorft. Jag lärde mig att det är svårt att skilja
på fakta och åsikter av Anderz. Men är man tränad på att
blanda kan det bli bra, tokigt och ibland medvetet tokigt
och att det både kan och oftast finns ett syfte med att
blanda ihop.
Mycket är ihopblandat och komplicerat nu i Svensk
Räddningstjänst och lite känns det som att vi strax står vid
flera vägskäl. En hel del utredningar och nya utbildningar
samt förändrade regel- och lagverk. Makthavare som kommer och som går och vi har ett år till val mm. I detta är och
måste Brandmännens Riksförbund vara och se till att våra
frågor får den plats och den utgång som är gynnsam för
räddningstjänstpersonalen. Vi måste se framåt och prioritera frågor och relationer som kan göra mer och bättre.
Därför känns det mycket bra att BRF i dialog med SKL &
Pacta kunde landa i en förlikning gällande stämningen om
brott mot fredsplikten. Vi måste komma igång med frågorna
framåtriktat och där behövs vår kunskap om branschen och om konsekvenserna i olika eventuella
beslut. Det är hög tid så vad
jag säger är att nu är det
full fart framåt igen.
Hade bra på er!

EFFEKTIVA & MILJÖVÄNLIGA
FLAMSKYDD SPRODUKTER
Offensiv & defensiv bekämpning av bränder med
produkter från Flame Security Sweden AB.
FLS-Gel:
Fäster - Släcker - Skyddar
Säkrar mot antändning och återantändning.
Minimerar vattenförbrukning och vattenskador.
En produkt för varje brandstation!
FLS-Forest:
Skapar brandgator, stoppar effektivt
bränder och minimerar vattenförbrukning.
En produkt för varje skogsägare.
Våra ﬂamskydd är miljöanpassade, vattenbaserade & pH-neutrala. Kontrollerade av
SVL Svenska Miljöinstitutet. Rekommenderas av såväl SITS i Sverige AB som Backdraft
Brandskydd AB. Se våra ﬁlmer på www.ﬂamesecurity.se

Peter Bergh
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Flame Security Sweden AB | Örsvängen 1, 174 51 Sundbyberg | 070 554 25 40 | info@ﬂs-sweden.se
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Kalendariet

Det finns en anledning
till att vi alltid är på
plats när det gäller.

Fireﬁghters 2017

Chefredaktören
H A R ORDE T!

10 år som tidning vilket kommer att uppmärksammas i det sista numret i år. Många
artiklar, debatter, djupdykningar och granskningar har
det blivit genom åren och alla med samma mål, att göra
det bättre för alla parter inom svensk räddningstjänst.
I detta numret får vi ta del av det unika samarbetet mellan
Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Kustbevakningen.
Parterna har övat gemensamt i flera år vilket har resulterat i
ett unikt avtal där parterna kan förstärka varandras dykeriorganisationer vid behov vilket är unikt för hela Sverige.
Tre av Sveriges största förbundsdirektörer yttrar sig angående våldet mot blåljuspersonal. – Ge brandmännen
tjänstemannastatus säger Svante Borg förbundsdirektör
för Storstockholms Brandförsvar, det är ett vettigt sätt att
stödja lagföringen av personer som ägnar sig åt trakasserier mot räddningstjänstpersonal.
− Jag är kritiskt till att utredningen om förstärkt rättsligt skydd för blåljuspersonal inte gjorts långt tidigare. Som
före detta polismästare i Göteborg kan jag möjligen tycka
att polisen som har en repressiv roll kan få tåla något mer.
Men brandmän och ambulanspersonal ska inte behöva
tåla hot eller våld överhuvudtaget, säger förbundsdirektör
Lars Klevensparr på Räddningstjänsten Storgöteborg. – Att
komma tillrätta med hot och våld handlar mycket, väldigt
mycket om det förebyggande arbetet. Problemet md hot
och våld är ett samhällsproblem som är mycket större än
att räddningstjänst, polis och ambulans ensamma kan
hantera det, menar förbundsdirektör Linda Kazmierczak på
Räddningstjänsten Syd.
Vi får verkligen hoppas att utredningen som tillsattes
2016 av justitieministern Morgan Johansson där man skulle
se över det straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal landar
i något konstruktivt. Jag kan inte annat än att hålla med Svante Borg
om att man bör ge brandmän
tjänstemannastatus.
I ÅR FIRAR SWEDISH FIREFIGHTERS

Hjälp oss att:
Förhindra och förebygga
förekomsten av cancersjukdomar
som är kopplade till arbetet som
räddningspersonal.
Utveckla metoder, teknik och
utrustning som minskar risken att
utsättas för farliga ämnen.

BRANDSKYDD 2017
8–9 november, Upplands Väsby..(www.brandskydd2017.se)
BRANDFARLIG VARA
28–29 november, Malmö ............. (www.brandfarligvara.se)

I snart 40 år har vi ryckt ut tillsammans med er som jobbar
ute i verkligheten. Vi vet att det är sekunder som räknas.
Därför är det avgörande att vi ständigt utvecklar nya, effektiva
varnings- och utryckningssystem så att inga hinder finns i
vägen, när larmet går. Läs mer på standby.eu

MÖTESPLATS SAMHÄLLSSÄKERHET
28–29 november, Kista ..............(www.samhallssakerhet.se)

Utveckla nya metoder för
hälsoundersökningar av
räddningspersonal.
Bedriva utbildning för
räddningspersonal, bransch och
branschleverantörer.

.............................................................................................
Har du ett evenemang som du vill ska synas i kalendariet?
Kontakta oss på: chefredaktor@firefighters.se

MÖTESPLATS
SAMHÄLLSSÄKERHET
KISTAMÄSSAN 28-29 NOVEMBER 2017

@

Röda Slangen

CO2

Tack för att du stödjer
Insamlingsstiftelsen
Brandmännens Cancerfond!
Bankgiro 900-3047
Läs mer på

”c h e F re dak t Öre n ”
Tobias Rådenfjord
chefredaktor@ﬁreﬁghters.se

www.ibcf.se

Diskutera dessa och många fler frågor på Mötesplats Samhällssäkerhet
Se program och anmäl dig via www.samhallssakerhet.se
Huvudpartners
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Mediapartner

Organised by
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OLAS SPALT

omBUdsmannen inFormerar

Ombudsmannen
INFORMERAR!
F O T O : PATR ICK P E R S S ON

HÅNET MOT OSS
har nog inte
gått någon omärkt förbi. Den visar tydligt det naiva
säkerhetstänkande som försiggår idag av de styrande.
Det gäller allt från datasystem till försvar, polis,
räddningstjänst m.m. Men skandalen tydliggör också
den kultur och det tänk som förekommer i våra statliga
och kommunala förvaltningar. Ansvarig generaldirektör
sparkas till den s.k. ”elefantkyrkogården” på
Regeringskansliet, men med full lön. En månadslön
som motsvarar ca 4-5 brandmäns sammanlagda
månadslön. Generaldirektörens handlande hade
troligtvis bedömts som en form av landsförräderi i
många länder, med långt fängelsestraff, i vissa fall
kanske till och med dödsstraff som påföljd. I Sverige
omplaceras man med bibehållen oskäligt hög lön.
Detta sker när vi återigen inom räddningstjänsten
haft en svår avtalsrörelse bakom oss, där vi får
reda på att varenda mer begärd lönekrona kommer
att stjälpa landets ekonomi. Detta handlande från
det beslutsfattande etablissemanget kan bara ses
som ett stort hån mot alla oss som jobbar för att få
samhället att fungera.

TR ANSPORTST YRELSESK ANDALEN

Ola Morin började arbeta vid
Helsingborgs brandförsvar år 1982,
och tjänstgör nu som insatsledare
och kompetensutvecklare där. Han
är medlem i BRF sedan år 2010.

verkligen göra skäl för en månadslön på 129 000 kr i månaden? Frågeställningen
blir än mer intressant om man ser till hur pass bra
dessa människor behärskar kärnverksamheten i den
verksamhet de är chef i. Påfallande ofta verkar dessa
människor inte alls behärska kärnverksamheten (som
många påpekat tidigare). Varför ska man då ha så
hög lön? Den är knappast baserad på kompetens.
K A N EN M Ä N NI SK A

OLA MORIN
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S E D A N KO M M E R F R ÅG A N hur man kan ge sig på att
outsourca, finare ord för att sälja ut, sådan verksamhet
som det är frågan om i Transportstyrelsefallet?
Hoppsan, här blev den politiska oppositionen tyst
eftersom man i de politiska lägren är lika goda kålsupare

när det gäller att spara hejvilt på samhällsverksamhet.
Det var de som påbörjade outsourcingen tidigare då
man satt i regering. När det gäller räddningstjänsten
ser vi att man verkar försöka outsourca den till att
vara något man kan utföra på frivillig väg.
med händelser som Transportstyrelseskandalen är att det ger en inblick i en
chefsvärld där man uppenbarligen tycker sig stå över
lagen. Man ser sig som en form av övermänniskor.
Och allra värst är att man får påföljder som mer
framstår som belöningar. Hade det varit frågan om
en engångsföreteelse hade det varit en sak. Men det
verkar förekomma lite överallt, alltifrån höga chefer på
statliga verk till kommunchefer och avdelningschefer
i kommunal förvaltning. Så gott som varenda svensk
kommun har en egen skandal i bagaget. Mitt upp i
detta står vi som försöker få samhället att fungera. Vi
kan inte se höga chefer och politikers agerande som
något annat än ett stort hån mot oss.

D E T K A N S K E VÄ R S TA

E N AV VÅ R A B R A N D M Ä N som är intresserad av
brandkårshistoria hittade av en ren händelse för ett
tag sedan en liten artikel från 1911, där man kunde
läsa att Helsingborgs dåvarande brandchef dömts för
förskingring av kommunala medel. Hela 20 000 kr, en
svindlande summa på den tiden, hade brandchefen
lyckats förskingra. Han dömdes till fyra års fängelse
med hårt straffarbete. Efter avtjänat fängelsestraff
fick han aldrig mer inträda i kommunal eller statlig
tjänst. Han dömdes också att betala tillbaka 22 932
kr och 52 öre. Jag kan inte låta bli att fundera över
vad som hade hänt om han gjort samma sak idag.
Hade han fått en annan tjänst inom det kommunala
istället, möjligen med högre lön? Kanske jobb på
MSB? Det är andra tider nu.
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om bu ds ma n

Mag nus Sjöholm

Kommendering / beordring av RiB-anställd.
BRF´s kansli får många frågor angående arbetsgivarens möjlighet att
beordra in RiB-anställd personal till tjänstgöring utanför det fastställda schemat.
För att reda ut begreppen så kommer här ett svar i frågan.

Vad säger avtalet angående arbetsskyldighet
och schemalösningar?
RIB-AVTALET GÖR GÄLLANDE

att arbetsgivaren (AG) genom
överläggning med det lokala facket ska komma fram till och
fastställa det beredskapsschema efter vilket arbetstagarna
(AT) förväntas jobba, se RiB-17, kap 2, § 4 mom. 2. Fastställt
schema förväntas gälla, detta för att AT ska ha möjlighet att
planera sin tillvaro vad gäller huvudarbetsgivaren men även
sett till familjesituation. I de fall då schemat inte är fastställt
genom överläggning inför kommande kalenderår, är det
ändå att betrakta som fastställt då lokala facket inte har haft
invändningar (praxis).
De olika schemalösningar som i majoritet förekommer
är 4-veckorsschema (13 beredskapsveckor/kalenderår), alt
3-veckorsschema (17 beredskapsveckor/kalenderår). Andra
schemalösningar förekommer, dock i mindre omfattning.
RiB-17 ger en AG möjligheten att i en överläggning
fastställa ett schema som innebär att frekvensen på
beredskapsveckorna inte bör överstiga mer än var 3:e vecka
i snitt under en 12-månadersperiod. Då schemat är fastställt
har den RiB-anställde arbetsplikt under dessa veckor,
dock inte under tider (veckor el dagar) som det fastställda
schemat inte hanterar. Arbetsskyldigheten enligt RiB-17 kap
1, § 1 anmärkning: Arbetsskyldigheten omfattar sådan tid
då AT har beredskap samt därutöver vid sådan övning och
utbildning som har varit föremål för överläggning.

Överläggning för att genomföra exempelvis
övning / utbildning.
I ENLIGHET MED RiB-17 kap 1 § 1 anmärkning, så framgår
det att övning/utbildning omfattas av arbetsskyldigheten,
dock efter överläggning med det lokala facket. Vid
planerande av övning/utbildning utanför ordinarie
schemalagda beredskapsvecka ska huvudarbetsgivarens
krav och önskemål beaktas. Det kan föreligga hinder då
huvudarbetsgivaren ej kan ge ledigt, varpå den RiB-anställde
vid dessa tillfällen enligt RiB-17 kap 1 § 2 kan anmäla
tjänstgöringshinder. I samband med detta kan rtj begära ett
intyg från huvudarbetsgivaren. Över huvud taget så måste
rtj beakta andra åtaganden som den RiB-anställde har, vilket
innefattar huvudarbetsgivaren men även annat.

Schemaändringar (semester och dylikt)
DÅ BEREDSKAPSSCHEMAT FÖR kommande år ska fastställas, sker
detta enligt ovan genom överläggning med det lokala facket.
Om det är så att AG vill förändra ett redan fastställt schema
så ska detta ske genom att AG kallar det lokala facket till
en förhandling enligt MBL § 11. Detta kan det vara behov
av under ex.vis sommarperioden. Förändringen kan bestå
av tillfälliga förflyttningar inom beredskapsgrupperna
samt ev. flytt av beredskapsveckor, detta för att tillgodose
semesteransökningar och AG fullgörande enligt SemL.
Tillfälliga schemaförändringar (beordring, kommendering
etc.) såsom flytt av AT mellan beredskapsgrupperna vilket
då medför utökad tjänstgöring utöver det redan fastställda
schemat ger inte RiB-17 utrymme för hur som helst. Det
innebär alltså att en AG inte kan beordra en RiB-anställd till
tillfällig tjänstgöring. Detta kan endast ske på frivillig basis.

Summering
ska kunna överlägga om en tillfälligt utökad
tjänstgöring är alltså felaktigt, det ger inte RiB-17 utrymme
för. Schemat är fastställt och förändringar måste förhandlas
enligt MBL-lagstiftningen. Utökat arbete kan som sagt ske
på frivillig basis, men alltså inte genom kommendering/
beordring. En AT har ingen skyldighet att utöver sina
beredskapsveckor enligt det fastställda schemat ta extrapass
och AG kan inte beordra till det, RiB-avtalet ger inte den
möjligheten. En AG har däremot alla möjligheter att i en lokal
överenskommelse med facket, utge vakansersättning för att
på detta sätt entusiasmera personalen till att på frivillig basis
ta extrapass utöver det redan fastställda schemat.

ATT EN AG

Är du osäker på om du har behandlats rätt i någon specifik
fråga, eller har du kanske en fråga som du behöver hjälp
med att driva? Ring då vårt kansli på: 08-722 34 80
eller via mail: kansli@brandfacket.se
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hot om våld mot räddningstjänstpersonal
FOTO : PATR IC K P E R S S ON

hot om våld mot räddningstjänstpersonal

kan få förödande konsekvenser om någon träffas,
att räddningsverksamhet hindras eller stölder av
egendom från räddningsfordon.
− Detta hotar inte bara räddningstjänst och
ambulanspersonalen utan även dem som ska få skydd
och stöd från de viktiga samhällsfunktionerna, säger
Anders Perklev.
Han berättar att lagstiftningen idag ligger efter
vad gäller den typen av angrepp på blåljuspersonal.
− Ja, idag fi nns ett förhöjt straffrättsligt skydd för
vissa funktioner i samhället där brottet rubriceras
som våld eller hot mot tjänsteman. Det tar sikte
på dem som utövar myndighet i praktiken, som
polisen, men skyddet omfattar normalt sett inte
räddningstjänst och ambulanspersonal. Men den
lagstiftning om blåljussabotage som vi skissar på
nu skulle åtminstone delvis tillgodose intresset
av att även räddningstjänsten får ett förstärkt
straffrättsligt skydd som följer med bestämmelserna
om våld och hot mot tjänsteman.
− En bestämmelse om straff för blåljussabotage
skulle möta den nya typen av angrepp där det inte
handlar om att en enskild person som ska gripas gör
motstånd, utan där istället andra personer, ofta många
samtidigt, går till angrepp så att blåljuspersonal
hindras i sitt uppdrag, säger Anders Perklev.

NY LAG MOT

blåljussabotage
kan bli verklighet
TEXT: ANDERS FAHLMAN

I juni nästa år ska utredningen om ett modernt straffrättsligt skydd för
blåljuspersonal vara klar. Enligt utredaren, riksåklagare Anders Perklev, kan
resultatet bli ett förslag till en helt ny straffbestämmelse - om blåljussabotage.
– När vi träffade Brandmännens Riksförbund fick vi en väldig tydligt redogörelse för hur situationen ser ut. Räddningstjänst och annan blåljusverksamhet är samhällsviktiga funktioner som ska vara okränkbara. Att angripa dem
ska ses som ett allvarligt brott, säger Anders Perklev.
i s l u t e t av 2 01 6 tillsatte justitieminister Morgan
Johansson en utredning som skulle se över det
straffrättsliga skyddet för blåljuspersonal och andra
samhällsnyttiga funktioner.
− Det är oacceptabelt att de som har till uppgift att
hjälpa och skydda andra angrips och hindras från att
fullgöra sina uppgifter, skrev Morgan Johansson i ett
pressmeddelande.
Utredningen som ska vara klar senast i juni 2018
har nu kommit en bra bit på väg och enligt utredaren
Anders Perklev lutar det åt att den kan resultera i ett
förslag till en helt ny straffbestämmelse som handlar
om ”blåljussabotage”.
− Blåljussabotage kan vara en passande
benämning när exempelvis polis, räddningstjänst
och ambulanspersonal blir angripna på ett sätt
som gör att arbetet försvåras eller förhindras.
Blåljussabotage kan också innefatta tillgrepp av
utrustning och liknande, säger han.
− Vi har nämligen sett att den här typen av
allvarliga angrepp som hindrar och försenar insatser
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Allvarligt brott
Utredningen kommer även att se över straffskalorna
och Anders Perklev menar att samhällsviktiga
funktioner som räddningstjänst och ambulans ska
vara okränkbara och att angripa dem måste betraktas
som ett allvarligt brott.

från polis, räddningstjänst och ambulans kan liknas
vid sabotagebrott. Men nuvarande sabotageregler
täcker inte in detta eftersom de riktar in sig på andra
situationer och därför tänker vi oss alltså en ny
straffbestämmelse.

Tydlig bild av problemen
Under arbetets gång har utredningskommittén
genom bland annat möten med Brandmännen
Riksförbund och andra aktörer som polis och olika
myndigheter skaffat sig en bild av problemens
omfattning.
− När vi träffade BRF fick vi en väldigt tydlig
redogörelse för hur situationen ser ut och vilka typer
av angrepp mot räddningstjänstpersonal som kan
förekomma. Den bilden överensstämmer väl med
de uppgifter vi fått bland annat från polisen och
Sveriges Kommuner och Landsting.
− Angreppen är väldigt allvarliga och förekommer
på flera olika håll i landet. Det kan handla om
exempelvis stenkastning mot blåljuspersonal som
Swedish Firefighters 5 • 2017

Förslaget ska presenteras senast i juni 2018. Hur lång
tid brukar det ta mellan lagförslag och färdig lag?
− Den normala gången är att färdiga
utredningsförslag skickas på remiss till myndigheter,
domstolar och andra remissinstanser. Remisstiden
brukar vara tre månader. Sedan ska regeringen
arbeta igenom förslaget, lägga fram en lagrådsremiss
till lagrådet för granskning och därefter göra om
förslaget till en proposition till riksdagen. Proposition
ska sedan hanteras av riksdagen.
− Så det är ganska långa ledtider. Men om
lagförslaget är rimligt prioriterat så brukar det ta ett
år innan det träder i kraft. Jag ser det som viktigt
att lägga fram ett förslag som är rimligt enkelt att
genomföra, säger Anders Perklev.
Han betonar att ny lagstiftning och strängare
straff inte hjälper i sig för att komma åt problemet.
− Nej, sedan måste lagarna användas också. För att
hantera problemet med angrepp på blåljuspersonal
så måste även många andra åtgärder vidtagas. Men
tydlig lagstiftning och strängare straffbestämmelser
är en viktig del av lösningen, menar Anders Perklev.
Swedish Firefighters 5 • 2017

s vant e borg
FÖrbundsdirektÖr
storstockholms brandFÖrsvar :

- GE BRANDMÄN

tjänstemannastatus
− Jag tycker att brandmän ska få tjänstemannastatus. Det är ett vettigt sätt att stödja
lagföringen av personer som ägnar sig åt
trakasserier mot räddningstjänstpersonal,
säger förbundsdirektör Svante Borg på Storstockholms Brandförsvar.

s va n t e b o r g m e n a r att
hot, eller en ”negativ
inställning”, till räddnings
tjänsten definitivt är en
realitet på många håll i
Stockholmsregionen.
− Framför allt handlar
det om miljonprogram
områdena ute på Järva
fältet där vi över tid
möter en hård attityd från vissa grupperingar. Där
uppträder vi också på ett annat sätt jämfört med i
andra delar av SSBF:s områden, med tydlig och klar
beredskap på att vi kan möta negativa beteenden i
någon form. Beredskapen handlar exempelvis om att
vi backar in i området vid insatser eller att vi vaktar
våra bilar på plats, säger Svante Borg.
− För att komma åt de här problemen är det
viktigt att jobba över hela skalan. Och där ingår
att ge brandmännen tjänstemannastatus. Det är
det enklaste sättet för domstolarna att hantera
straffsatser eftersom ett hot mot en brandman
då kan rubriceras som hot mot tjänsteman. Sedan
är det annan fråga hur man väljer att skriva detta
lagtekniskt, säger Svante Borg.

Med hjälp av brandinstruktörer bedriver SSBF
förebyggande och förtroendeskapande verksamhet
bland annat i Kistaområdet? Vilket resultat har den
verksamheten fått?
− Jag tror att man når effekt av att arbeta
förebyggande. Genom att jobba brett mot framför allt
skolor och bostadsbolag kan våra brandinstruktörer
vara med och skapa en positiv miljö i relation till
väldigt stora grupper i de här områdena. Men mot den
rent kriminella verksamheten så har det förebyggande
arbetet ingen effekt, menar Svante Borg.
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Advertorial

Firefighting protective clothing
without compromise
emma heden v ind

brottsanalytiker vid polisen :

FÖRÖVARNA VILL BYGGA UPP EN STÄLLNING SOM

Protective clothing with the innovative
GORE® PARALLON™ System sets new
standards and should be procured based
on a risk assessment

kriminellt tongivande personer
att exempelvis räddningstjänsten inte kan åka in.
Men många vågar inte stå emot de kriminella ele
menten och är hellre tysta, säger hon.

Väldigt upprörda

För att hitta polisens rapport om de särskilt utsatta
områdena; googla ”polisen särskilt utsatta områden”.

Hur reagerar den stora majoriteten laglydiga personer
som bor i områdena när blåljuspersonalen angrips?
− De blir ofta väldigt upprörda när polisen berättar
12

Hur kommer det sig att problemen inte är lika stora i
socioekonomiskt utsatta områden i Norrland?
− Det stämmer att de kriminella inte har lika stor
påverkan i de norra delarna av Sverige. Vi tror att det
kan hänga ihop med att trångboddheten inte är lika
stor där. Även områdets storlek spelar in. På platser
där det finns ett stort antal personer som vill klättra
på den kriminella banan är det ju viktigare att visa
sin makt jämfört med vad det är i ett mindre om
råde där det inte finns så många konkurrenter, menar
Emma Hedenvind.
Hon säger också att det egentligen inte är något
nytt fenomen att ungdomar kastar sten och är utåta
gerande. En tilltagande känsla av marginalisering är
ofta faktorn som utlöser det våldsamma beteendet.
− Se exempelvis kravallerna på Södermalm år 1948
då man kastade sten på polisen. Jag tror att även
räddningstjänsten fick sig en känga. Det var förstås
mer oskyldigt 1948 än vad det är idag. Men gatsten
kastades det absolut, berättar Emma Hedenvind.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:
• Parallella samhällsstrukturer
• Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
• Obenägenhet hos befolkningen att delta i
rättsprocesser
• Närhet till andra utsatta områden
• Våldsbejakande religiös extremism
Källa: DN

TEXT: ANDERS FAHLMAN

Fire services apply a seven-step risk assessment procedure:
1. Identify the risks
2. Assess the risks
3. Determine the protection goals
4. Define and initiate areas of action, assess their effectiveness
5. Documentation
6. Issue instructions based on the risk assessment
7. Re-evaluate at regular intervals!
A risk assessment assists you in systematically answering
specific questions. What risks and hazards can be encountered
by firefighters in the performance of their duties? What is the
likelihood of these risks occurring? If a certain hazard did occur,
what would the consequences be? The risks are also assessed
in terms of the immediate surroundings. How high is the outside
temperature, does the firefighter‘s protective clothing get wet
from the outside or does the inner lining become soaked with
sweat? A risk assessment involves collecting as much
information as possible about the potential hazards. The result
is a list of the experience and insights gained in earlier
firefighting operations and training scenarios.

För att bli ”någon” i de kriminella kretsarna är det viktigt att statuera makt. Och det gör man
bland annat genom att visa att man inte är rädd för att angripa staten. För dem spelar det ingen
roll om det är brandmän som drabbas, menar analyschef Emma Hedenvind vid polisen.
e m m a h e d e n v i n d ä r a n a ly s c h e f vid underrättelse
enheten inom Nationella operativa avdelningen vid
polisen (Noa), som i den tidigare polisorganisationen
hette Rikskriminalpolisen. Noa inhämtar, bearbetar
och analyserar information om bland annat brott,
brottslingar och kriminella nätverk, som sedan utgör
beslutsunderlag för befattningshavare inom polisen.
Hon har bland annat varit med om att ta fram den
omtalade rapport som kom i juni och som visar att
antalet ”särskilt utsatta” områden i Sverige har ökat
från 15 till 23 sedan år 2015 då en liknande rapport
gjordes. Totalt finns idag 61 bostadsområden som be
tecknas som socioekonomiskt utsatta.
Som polisanalytiker har Emma Hedenvind skaf
fat sig en bild av personerna bakom hoten och vål
det mot blåljuspersonal som idag är trist verklighet i
många utsatta områden.
− Min personliga uppfattning är att många av dem
som utför de här handlingarna strävar efter att bygga
upp en ställning som kriminellt tongivande personer.
För att bli ”någon” i de kriminella kretsarna så är det
viktigt att statuera makt. Detta gör man genom att
visa att man inte är rädd och för de här människorna
är våld då det enklaste medlet att ta till.
− I det svenska samhället har staten ett stort infly
tande och om jag då visar att jag inte är rädd för att
angripa staten så betyder det att jag kan klättra upp
åt på skalan. För dem spelar det ingen roll om det då
är exempelvis en brandman som angrips. Det finns
inte med i deras mindset. Till saken hör nog också att
detta är ungdomar som befinner sig i den fas i livet
när man är ”odödlig” och då konsekvenserna inte har
någon betydelse, menar Emma Hedenvind.

and insulating materials can cause additional complications for
fire services. Firefighters particularly face the threat of exposure
to extreme thermal conditions that can be the cause of scald
and burn injuries. European and national laws and guidelines
specify that an assessment be conducted to evaluate the risks
posed to the safety of the firefighters.

The duty garments of firefighters have made great progress in
recent years. New high performance protective clothing based
on the innovative GORE® PARALLON™ System is now
available on the European market. Brought to market after
several years of development in 2015 by polymer specialist
and membrane manufacturer W. L. Gore & Associates, the
functional fabric delivers a largely consistent level of thermal
protection while setting new standards in wear comfort. Duty
garments with the new GORE® PARALLON™ System protect
against heat stress without restricting freedom of movement.
This is made possible by an intelligent material construction
using two membranes. A highly breathable layer of thermal
protection is positioned directly under the outer material of the
garment. The membrane attached to the outer side of this layer
prevents liquid penetration from the outside. This thermal
insulation layer is combined with a GORE-TEX® or
CROSSTECH® moisture barrier that faces inwards towards the
body. This second membrane quickly wicks moisture away and
transports it to the outside. The garment is extremely
breathable. It offers enhanced wearer comfort and also
maximum ease of movement since the weight of the garment
does not dramatically increase in wet conditions. Risk
assessment: choosing the right protective equipment.

Once all possible scenarios have been taken into account,
the likelihood and the potential health risks of the hazards are
predicted and shown in a table. How often have burn injuries
occurred in the past? How seriously can you injure yourself by
tripping over a cable? Here again the answers to these
questions are based on earlier firefighting operations. Each
hazard is evaluated according to the likelihood of it occurring
and its potential health risks. The more frequently a situation
with serious health-related consequences has occurred, the
higher its risk factor. Only once all of the risks have been
assessed using this method, a clothing system with the
GORE® PARALLON™ System should be designed.

Risk assessment: a crucial base for the selcetion
procedure of fire fighting gear with the
GORE® PARALLON™ System
During structural firefighting activities firefighters are exposed
to a wide range of risks and hazards. Operational scenarios are
constantly changing and there will always be new situations that
are potentially hazardous. A fire involving a photovoltaic
system, for instance, or the increased use of synthetic building

For more information:
W. L. Gore & Associates GmbH
e-mail : mhaag@wlgore.com
www.gore.com, www.gore-workwear.com
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årlig brandkunskapsutbildning för i princip alla
femteklassare inom Storgöteborg. Ett annat exempel
är projektet ”RSG Ungdom” i samverkan med
Göteborgs stad där ungdomar i riskzonen erbjudits en
period av särskild anställning hos oss, berättar han.
− Vi kanske inte med statistik kan belägga att
vårt förebyggande arbete ger resultat, men vi är helt
övertygade om att de personliga relationerna som
uppstår när brandmän möter ungdomar har mycket
goda effekter över tid.

Lagstiftarna vaknat sent
Nu pågår alltså en utredning om förstärkt rättsligt
skydd för blåljuspersonal med riksåklagare Anders
Perklev som utredare. Lars Klevensparr tycker att
detta är positivt men han är samtidigt kritisk.
− Jag tycker att lagstiftarna i vanlig ordning
vaknar upp något sent. En sådan utredning borde ha
gjort långt tidigare. Den sociala oron tog fart 2008
2009 och man kan tycka att nya lagar som skyddar
blåljuspersonalen borde ha funnits på plats redan
20102011, menar han.

Lars Klevensparr är i grunden positiv till
tanken på att räddningstjänstpersonal ska få
tjänstemannastatus.
− Ja, om lagstiftaren är tydlig med att alla former
av hot och våld mot en brandman i alla lägen också
innebär ett angrepp på samhället så är jag positiv.
Men detta måste vara väldigt tydligt skrivet i
lagen så att det inte är fritt fram för domstolen att i
efterhand föra förmildrande resonemang av typen;
”brandmännen hade trots allt tåliga och robusta
larmställ på sig, så då var det nog inte så farligt”.
Sådant har jag nämligen dålig erfarenhet från mitt
gamla yrke som polis
− En annan sak att ge akt på är att så fort man
blir tjänsteman i lagens mening så tillkommer även
begreppet ”tjänstefel”. Risken för att begå tjänstefel
kan medföra att räddningstjänstpersonal i vissa
lägen agerar mer försiktigt än vad som annars skulle
ha varit fallet. Medaljen har alltså två sidor och det är
viktigt att både fack och arbetsgivare är observanta
här så att vi inte hamnar i en björntjänstsituation,
menar Lars Klevensparr.
TEXT: ANDERS FAHLMAN

lars kle v ensparr
FÖrbundsdirektÖr räddningstjänsten
storgÖteborg:

Nordens största

UTREDNINGEN BORDE HA

gjorts långt tidigare

säkerhetsmässa

− Jag är kritiskt till att utredningen om förstärkt rättsligt skydd för blåljuspersonal inte gjorts långt
tidigare. Som före detta polismästare i Göteborg kan jag möjligen tycka att polisen som har en
repressiv roll kan få tåla något mer. Men brandmän och ambulanspersonal ska inte behöva tåla
hot eller våld överhuvudtaget, säger förbundsdirektör Lars Klevensparr på Räddningstjänsten
Storgöteborg.
förbundsdirektör
i Göteborg år 2013, efter 30 år som polis varav de sista
fyra åren som polismästare i Göteborg.
− Hot och våld är idag tyvärr en del av mina
brandmäns vardag. Detta åskådliggörs tydligt i en
monter på vår huvudbrandstation Gårda där vi visar
upp gamla brandfordon. I montern ligger en sten
på 78 kilo som kastades från en gångbro mot ett
räddningsfordon och hamnade i rutan. Lyckligtvis
kom ingen till allvarlig skada men det kunde ha gått
riktigt illa. Så det är absolut en realitet, säger han.
Han berättar om många åtgärder som vidtagits
inom Räddningstjänsten Storgöteborg för att minska
riskerna för personalen. Det handlar om exempelvis

l a r s K l e v e n s pa r r t i l l t r ä d d e s o m
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Fire & Rescue – mötesplatsen
för brandbekämpning och
räddningsarbete i världsklass.

Boka monter idag!

förstärkta laminatrutor, skyddsglasögon mot grön la
ser och särskilda larmplaner i samarbete med polisen.
− Dessutom har vi anammat Nationella bastakti
ken, polisen koncept som infördes efter kravallerna
vid EUtoppmötet i Göteborg. Den omfattar all vår
personal i yttre tjänst och handlar om kommuni
kation och om att på ett bättre sätt läsa av män
niskors agerande i olika situationer, berättar Lars
Klevensparr.
− Men vi arbetar även förtroendeskapande på flera
håll och fick en särskild utmärkelse vid ”Brand 2015”
på Gotland. Det rörde sig om projektet ”Människan
bakom uniformen” där vi träffar ungdomar för
ömsesidig förståelse. Dessutom genomför vi en
Swedish Firefighters 5 • 2017
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ahmed abdir ahman
grundare av politikerveckan järva

− JAG TROR DE FLESTA BOENDE I DE SOCIALT UTSATTA
OMRÅDENA VILL HA EN TUFFARE ATTITYD MOT KRIMINELLA
GRUPPER SOM BEGÅR BROTT OCH KASTAR

sten mot blåljuspersonal

För att bli ”någon” i de kriminella kretsarna är det viktigt att statuera makt. Och det gör man
bland annat genom att visa att man inte är rädd för att angripa staten. För dem spelar det ingen
roll om det är brandmän som drabbas, menar analyschef Emma Hedenvind vid polisen.

t i d i g t i s o m r a s va r tidningar, sociala media, radio
och tv fulla av nyheter kring Politikerveckan Järva;
det nya evenemanget på Spånga IP som ligger mellan
Tensta och villaområdet Bromsten, där bland annat
samtliga partiledare framträdde och redogjorde för
hur de ser på utanförskapsproblemen i Sverige.
Grundaren till Politikerveckan i Järva är Ahmed
Abdirahman. Via sin organisation The Global Village
arbetar han med att förbättra relationerna mellan
det som Ahmed kallar ”minoritetssamhällena”,
utanförskapsområdena, och ”majoritetssamhällena”
där de etniska svenskarna i huvudsak lever. Detta
sker bland annat genom mängder av ideella aktiviteter
där Politikerveckan och den årligen återkommande
Järva Filmfestival bara är några.
− Vi försöker bygga broar mellan områden genom
att vara en plattform för samtal. Det är jätteviktigt
att vi talar med varandra och inte bara om varandra,
säger den driftige Ahmed Abdirahman som kom till
Sverige och Tensta från Somalia år 1998.

Rent ut sagt förbannade

Alla drabbas
Som boende i Järvaområdet har han levt mitt i den
växande problematik som innefattar hot och våld mot
blåljuspersonal men som också drabbar invånarna
hårt, med brinnande bilar och butiker, uppbrända
skolor eller förstörda lägenheter.
− De som ligger bakom oron är grupper av unga
vuxna kriminella som får sin verksamhet störd när
polisen tar ifrån dem deras produkter eller slår till
mot deras affärsverksamhet. För att komma åt polisen
lockar man ut räddningstjänsten. Brandmännen
är inte huvudmålet men de drabbas också, menar
Ahmed Abdirahman.
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Hur ser du på Brandmännens Riksförbunds krav på
högre straff för dem som försöker hindra eller störa en
räddningsinsats?
− Jag tror att de allra flesta skulle vilja ha en
tuffare attityd från samhällets sida mot personerna
som ställer till skada. Men den diskussionen måste
föras med dem som allvarligt berörs av frågan.
Alltså, de som får sina bilar brända, som får sina
lägenheter utsatta för inbrott, sina affärer och skolor
nedbrända. Det är viktigt att de får komma till tals.
− Den stora majoriteten invånare är trötta på det
här. De kommer från hemländer där de är vana vid
att unga disciplineras av föräldrar, lärare, grannen.
Ja, av de vuxna i samhället. Men när de kommer
hit till Sverige och inser att att en person, som
kastar sten på blåljuspersonal eller bränner ens bil
eller skola, kan vara tillbaka på gatan inom bara
några månader; då känner de att samhället inte tar
problemen på allvar. Som sagt, samtalen måste föras
med dem men jag tror att många tycker att det borde
ställas högre krav och tillämpas högre straff, säger
Ahmed Abdirahman.

Vad tycker den stora majoriteten laglydiga invånarna i
de här områdena när de hör att brandbilar eller ambulanser inte kan köra fram därför att det är för farligt?
− Du kan gissa vad de tycker. Om min mamma
får en hjärtattack, min lägenhet drabbas av inbrott
eller min bil brinner så ringer jag 112 det första jag
gör. Alla, oavsett bakgrund eller var de bor, har då
rätt att få hjälp. Det finns inga normala människor
som vill se en utveckling där brandkår och ambulans
inte vågar åka fram därför att grupper av kriminella
utsätter dem för fara.

Han förklarar att många invånare i utanförskaps
områdena är rent ut sagt förbannade. De drabbas
inte bara av brotten och av räddningsinsatser som
dröjer på grund av kriminella personers beteende.
De drabbas även av de negativa bilder som på
grund av detta målas upp, av invandrare, av första
generationens svenskar, av bostadsområdena, av den
etniska bakgrunden, religion eller hudfärg och som
kan leda till svårigheter på arbetsmarknaden eller
vid köp eller hyra av lägenheter.
− Så den här frågan handlar inte bara om blåljus
personalen och deras säkerhet. Det är en samhälls
fråga som berör alla människor som drabbas av detta
våld, säger Ahmed Abdirahman.
Men han understryker att långt ifrån allt är
hopplöshet.
− The Global Village har i samarbete med
analysföretaget Novus gjort den första opinions
undersökning någonsin som varit avgränsad till
särskilt utsatta områden och den visar bland annat
att invånarna har en hög tilltro till samhället och
till framtiden. Undersökningen finansierades av ABF
Stockholm. Så det finns mycket hopp också, menar
Ahmed Abdirahman och passar på att bolla en idé
till Brandmännens Riksförbund.
− Jag skulle gärna göra en ny undersökning till
sammans med Brandmännens Riksförbund där vi
kartlägger människornas attityder till straff, lag
och rätt i våra områden. Vi vill gärna lyfta den här
frågan tillsammans med dem som berörs och ju fler
som medverkar desto bättre, säger han.
TEXT: ANDERS FAHLMAN
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SVENSKTILLVERKADE

FOTO : PATR IC K P E R S S ON

RÄDDNINGSDOCKOR,
BRANDDOCKOR, VÄSKOR M.M

johan hedberg

brandman pÅ täby brandstation :

- Om inget radikalt görs
KAN BRANDMÄN FÅ SÄTTA LIVET TILL
Brandmannen Johan Hedberg, som också har universitetsexamen i bland annat psykologi
och statsvetenskap, jobbar på Täby brandstation där han är stationsansvarig i akut
omhändertagande.
− o m i n g e t r a d i K a l t g Ö r s i frågan om hot och
våld mot räddningstjänstpersonal så fruktar jag att
utvecklingen kan eskalera till en nivå där brandmän
till slut får sätta livet till, säger han.
Johan Hedberg har noterat en hårdnande sam
hällsutveckling de senaste åren.
− Ja, och det är oroväckande. Attityden i samhället
blir alltmer individualistisk. Vid olyckor tar många
upp mobilen och fi lmar istället för att ringa 112, man
tjafsar med polisen, respekterar inte avspärrningar
och mycket annat.
Han kan märka det även när brandstationen får besök
av 6åringar som ibland kan ha en hård och kaxig
attityd både mot brandmännen och förskolläraren.
Täby är ett lugnt område men när Johan Hedberg
åker förstärkning till Kista eller Vällingby har han
ofta upplevt otrevliga stämningar, exempelvis vid
bilbränder med åskådare med huvor som kommer
fram.
− Jag var med i Husbykravallerna år 2013 där jag
arbetade på extrabilen som enbart släckte bilbränder.
En hel natt drog jag slang i Tensta och Rinkeby. Det
var jättemycket folk ute och bilar brann.
− Släckte vi en så brann en annan bil hundra
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meter bort. Det var bara att gå vidare samtidigt som
personer kom fram och frågade vad vi hade där att
göra. Men såg något som blänkte. Var det en kniv, ett
järnrör, vapen? Man visste inte. Det var otrevligt och
skulle det ha urartat var det bara att släppa slangen
och springa, berättar han.

Hot och våld synliggjort
Johan menar att problemen med hot och våld
har synliggjorts mer på senare tid. Han tror att
detta fokus i vissa fall kan leda ökad stress hos
räddningstjänstpersonalen men att det samtidigt kan
påskynda en konstruktiv lösning på problemet.
Och vilken är lösningen?
− Problemet har två sidor; dels arbetsgivaransvaret
och dels det stora samhällsproblemet som är jättesvårt
att lösa. Men för vår del så skulle vi behöva förstärkt
lagskydd. Tjänstemannaskyddet kan i vissa lägen
vara tillämpbart i dagsläget men min förhoppning
är att skyddet blir mer tydligt i lagtexten. Även
straffskalorna måste anpassas till det rådande läget.
Jag skulle också önska att det fanns mer polisiära
resurser, säger han.
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Tycker du att arbetsgivaren lyfter dessa frågor tillräckligt?
− Jag tycker att Storstockholms Brandförsvar går
i framkant i vissa delar, exempelvis när de tagit tag
i frågan om hot och dödligt våld i komplexa mil
jöer. Den satsningen är unik i Sverige. Men det fi nns
många andra delar som arbetsgivaren skulle behöva
se över. Idag har hot och våld blivit en del av många
brandmäns vardag. Då bör också frågan om risk
tillägg och skyddsutrustning aktualiseras.
Inom SSBF arbetar särskilt anställda brand
instruktörer med att instruera och förmedla före
byggande brandkunskap till bland annat ungdomar
i skolor i Stockholms stad. De har även relationsska
pande arbetsuppgifter gentemot barn och ungdomar,
med tonvikt på Stockholms oroliga områden.
− Det är bra att den här kontaktytan mellan
räddningstjänst och samhälle fi nns, men jag tror
tyvärr inte att de duktiga brandinstruktörernas
arbete i längden har någon effekt vad gäller frågan
om hot och våld mot brandmän, säger han.

MSB in i matchen

ARBETSMILJÖVÄNLIG BRANDFILT
Marknadens enda brandfilt som
inte innehåller glasfiber samt
andra miljöfarliga ämnen.

Gesällgatan 1, 266 32 Munka Ljungby
Tel. +46 (0)431-43 13 20 E-post; info@eljisport.com

www.eljisport.com

Johan Hedberg efterlyser ett tryck från arbetsgivarens
sida på MSB så att myndigheten tar ett större ansvar.
− Ja, kanske borde MSB ta fram en nationell
strategi kring vad svensk räddningstjänst ska
fokusera på, så att det inte fortsätter som idag när
en räddningstjänstorganisation gör si och en annan
gör så. Hittills har MSB mest kanske skrivit någon
rapport som bekräftar att problemet med hot och våld
existerar. Men det behövs en bra och sammanhållen
bild kring hur räddningstjänsten i stort ska tackla
problemen.
− MSB kunde kanske inrätta en ”utvecklings
avdelning” i samverkan med de stora räddnings
tjänsterna, med tester, workshops och diskussioner.
Det är helt enkelt dags för MSB att släppa sargen och
komma in i matchen, menar Johan Hedberg.
Om inget radikalt görs i frågan om hot och våld
mot räddningstjänstpersonal så fruktar Johan att
utvecklingen kan eskalera till en nivå där brandmän
till slut får sätta livet till. Han välkomnar utredningen
om förstärkt rättsligt skydd för blåljuspersonal som
pågår just nu.
− Jag har läst att utredningen även ska bedöma
de ekonomiska konsekvenserna av sina förslag.
Självklart ska ekonomiska konsekvenser bedömas.
Men det behövs mer resurser. Antingen är det
kriminalvården som får börja kosta mer, eller
sjukvården och socialtjänsten. Allt kommer från
samma påse, säger han.
TEXT: ANDERS FAHLMAN
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hot om våld mot räddningstjänstpersonal
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hot om våld mot räddningstjänstpersonal

− Jag känner inte till hur man har ställt frågorna
i enkäten. Men den siffran är givetvis bedrövlig. Vi
kan inte ha ett samhällsklimat där räddningstjänst
och ambulans som är till för att rädda och hjälpa
människor blir hindrade eller på annat sätt utsatta
under sitt arbete. Det är klart att vi måste göra vad vi
kan för att stävja den utvecklingen.
Den oro som förekommer är ett uttryck för
ett samhällsproblem som är mycket större än att
räddningstjänsten ensam kan hantera det. Det är ett
problem där hela samhället måste agera, menar Linda
Kazmierczak
Inom Räddningstjänsten Syd har flera åtgärder
vidtagits för ökat skydd för personalen, som exem
pelvis okrossbara rutor på bilarna.
− Det fysiska skyddet är viktigt men vi kan inte
hantera utvecklingen bara genom att bepansra oss.
Vi måste också jobba med att förebygga problemen,
säger Linda Kazmierczak.

Brandmännens Riksförbund har länge haft tjänstemannastatus för räddningstjänstpersonal som krav.
Vad har du för inställning till det?
− Jag vet egentligen inte men det är väl bland an
nat därför man utreder frågan om stärkt rättsskydd
för blåljuspersonal. Min inställning är att det är vik
tigt att vi, med den samhällsutveckling vi ser, inte
har ett sämre skydd än andra yrkesgrupper i utsatta
positioner.
− Det är bara det att tjänstemannastatus eller
stärkt rättsskydd enligt min mening inte kommer att
stävja utvecklingen. Det är bra i efterhand för den
enskilde som drabbats men kommer inte att fungera
avskräckande. Utvecklingen som vi ser är inte bara
räddningstjänstens, polisens och ambulansens fråga.
Problemet är mycket större och bredare än så, menar
Linda Kazmierczak.
TEXT: ANDERS FAHLMAN

linda k aZmiercZak
FÖrbundsdirektÖr räddningstjänsten syd

DET ÄR ETT PROBLEM DÄR HELA

samhället måste agera
Problemet med hot och våld mot blåljuspersonal är ett samhällsproblem som är mycket större
än att räddningstjänst, polis och ambulans ensamma kan hantera det, menar förbundsdirektör
Linda Kazmierczak på Räddningstjänsten Syd.

en brandstyrka en mycket kraftig
smällare kastad emot sig vid en insats en natt på
Ramels väg i Rosengård.
− Hot och våld är absolut en del av räddningstjänst
personalens vardag i Malmö idag vilket attacken med
smällaren visar. Men det är ändå mycket lugnare
idag jämfört med år 20082009 då det var väldigt
upprört med stenkastning och liknande. Våldet var
då inte främst riktat mot räddningstjänsten men
det drabbade räddningstjänsten också, menar Linda
Kazmierczak.
Enligt henne har det förebyggande arbete som
bedrivs inom Räddningstjänsten Syd bidragit till att
det har blivit lugnare.

i mars i år ficK
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− Ja, att komma tillrätta med hot och våld mot
räddningstjänstpersonal handlar väldigt mycket om
förebyggande arbete och att bygga relationer. Vi har
många projekt i gång där vi möter ungdomar på olika
sätt. Utifrån vårt informativa uppdrag försöker vi
också vara ute mycket bland allmänheten där vi visar
vilka vi är och vad räddningstjänsten står för, säger
Linda Kazmierczak

Wennergren Maskin AB
Skatelövsvägen 37
340 32 Grimslöv
Tel 0470-75 01 10
Fax 0470-75 00 58

Hela samhället måste agera
I BRF:s enkät år 2015 svarade 35 % i av brandmännen
i Räddningstjänsten Syd att de under året hade utsatts
för hot eller våld i sitt arbete. Vilken är din kommentar
till det?
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hot om våld mot räddningstjänstpersonal
FOTO : PATR IC K P E R S S ON

hot om våld mot räddningstjänstpersonal

kristoFF er st igson

brF i malmÖ, eFter smällarattacken :

- NU MÅSTE VI FÅ ETT

Kaj ﬁck nog

bättre rättsskydd

Den allvarliga attacken med en högexplosiv smällare i mars var en vändpunkt menar styrkeledaren Kristoffer Stigson, avdelningsordförande för BRF i Malmö.
− Det är ett grundläggande fel att våld mot en brandman inte i lagens mening betraktas som
”våld mot tjänsteman”. Det som hände var en välplanerad attack där förövarna med avsikt
siktade på oss i räddningstjänsten. Nu måste vi få snabbt få ett bättre rättsskydd, säger han.

räddningstjänsten tankbil som stod
en bit från de övriga räddningstjänstfordonen vid den
nattliga insatsen i mars då flera bilar stod i brand på
Ramels väg i området Rosengård i Malmö. En man
steg ur bilen, tände eld på ett föremål och kastade det
sedan mot två brandmän som stod vid tankbilen.
Explosionen från smällaren blev mycket kraftig,
med en tryckvåg som enligt uppgift kändes 70 meter
bort. Tankbilen gungade. En polisanmälan är upp
rättad med de två brandmännen, som klarade sig
oskadda, uppsatta som brottsoffer.
Kristoffer Stigson, styrkeledare vid brandstation
Centrum och BRF:s avdelningsordförande i Malmö,
är orolig.
− Hoten och våldet mot räddningstjänstpersonal
har börjat ändra form. Tidigare har det mest hand
lat om sådant som ägg eller stenkastning med syfte
att dra till sig polisen, men det som hände i mars
var något helt annat. Det var en välplanerad attack
där förövarna med avsikt siktade på oss i räddnings
tjänsten; en attack som kunde ha slutat riktigt illa,
säger Kristoffer Stigson.
Han menar att det nu brådskar med att få till en
lagstiftning som ger brandmän ett starkare rättsligt
skydd.
− Ja, det är ett grundläggande fel att våld mot en
brandman som gör en räddningsinsats inte i lagens
mening betraktas som ”våld mot tjänsteman” eller
motsvarande. Vi måste helt enkelt få ett bättre rätts
skydd. Det måste svida ordentligt att angripa rädd
ningstjänstpersonal och det gör det inte idag, säger
Kristoffer Stigson.

bilen stannade intill

Våldsverkares angrepp
Han berättar om ett yrkesliv som inte längre bara går
ut på att rädda liv och egendom. Det handlar också i
hög grad om att som brandman skydda sig själv mot
våldsverkares angrepp, och de rutiner som följer på det.
− Med åren har vi i Malmö blivit bättre på att han
tera problemen. Rutorna på brandbilarna är kross
skyddade. Kör vi in i områden där vi misstänker
problem så backar vi in. Vi kopplar alltid smalslang
istället för att använda centrumrullen så att vi
snabbt kan köra därifrån om det skulle hända något.
Många gånger har det hänt att Kristoffer Stigson
och hans kollegor snabbt tvingats överge en insats
plats på grund av stenkastning eller raketbeskjut
ning. Oftast sker det i samband med anlagda bränder
i fristående objekt som bilar eller containers.
I Malmö sker ett ganska omfattande förebyggan
de och relationsskapande arbete i de socialt utsatta
områdena.
− Det är bra att det förebyggande arbetet görs. Men
det är inte tillräckligt för i så fall skulle vi ju inte ha
några bekymmer. Att jobba förebyggande är inte lös
ningen på de växande problemen med hot och våld
mot oss brandmän. Det är bara ett komplement, säger
han.
Kristoffer Stigson efterlyser även ännu mer sam
arbete med polisen.
− I våra rutiner för att hantera hot och våld ingår
samarbete med polisen på ett sätt som vi inte hade
förr. Detta samarbete blir allt viktigare och i fram
tiden skulle jag gärna se att vi samövar mer och har
mer samsyn på insatserna. Vi har blivit bättre på detta
men vi kan bli ännu bättre, säger Kristoffer Stigson.
TEXT: ANDERS FAHLMAN
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AV STENKASTNING OCH BILBRÄNDER
Kaj Engelke fick nog av jobbet som brandman i Malmö och sade upp sig. Nu är han brandman
i det betydligt lugnare Linköping.
– Det har tärt på mig att åka på upprepade larm om bilbränder och skit, och att få sten och
smällare kastade emot sig. Jag vet som skyddsombud att det även tär på många av mina
kollegor, säger Kaj Engelke.
med sina arbetskamrater och
med Räddningstjänsten Syd i stort. Men han upplevde
att staden Malmö hade blivit för otrygg, och han och
familjen flyttade istället till Linköping och ett nytt jobb
som brandman; ett yrke som han i grunden älskar.
− Som brandman i Malmö ser man staden från den
dåliga sidan i väldigt hög utsträckning. Vi jobbar
kontinuerligt i de mer utsatta områdena och det har
tärt på mig att åka på upprepade larm om bilbränder
och skit, och att få sten och smällare kastade emot
sig. Jag vet som skyddsombud att det även tär på
många av mina kollegor, säger Kaj Engelke.
Den värsta händelsen som Kaj själv varit med om
var när han fick en gatsten slungad emot sig.
− Den vägde ett par kilo och hade jag blivit träffad
skulle jag ha skadats allvarligt. På samma ställe, i
området Lindängen, fick en kollega en banger kastad
på sig med permanent tinnitus som följd, berättar
Kaj Engelke.
Stenkastning och bilbränder sker inte varje dag
men för Kaj har det varit ett återkommande inslag
under hela hans brandmansbana som inleddes i
Malmö år 2008.
− Ibland händer det ingenting. Andra dagar åker
vi och släcker tio bilar i rad eller 20 bilar i ett garage
med fruktansvärd värmebelastning och höga risker.
Jag har befunnit mig i situationer där jag känt mig
överrumplad över folkmassor som kommit fram och
där det lyst hat ur ögonen på dem. Det har verkligen
känts jättekonstigt, berättar Kaj Engelke.

KaJ engelKe trivdes bra
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Stod inte ut
Kaj och hustrun Shipra hade länge funderat på att
flytta och när ett heltidsjobb dök upp i hemstaden
Linköping så sade han till slut upp sig och familjen
flyttade dit.
− Jag stod inte ut längre. Jag ville spara min energi
till min lille son i en bättre stad. Här i Linköping är
det så lugnt och skönt. Jag har varit här i tre månader
utan att behöva släcka en enda bilbrand. I Linköping
fi nns också utsatta områden med sina problem med
det är ändå som lättmjölk jämfört med det jag har sett
tidigare, säger han.
Genom insändare i tidningen Sydsvenskan har
Kaj Engelke dragit sitt strå till stacken för att
väcka opinion kring situationen i Malmö. Texterna
som blivit mycket uppmärksammande har riktats
direkt från brandmannen Kaj till stenkastarna och
bilbrännarna.
Artikeln med rubriken; ”Jag släcker din giftiga eld
men jag går inte på ditt skitsnack, bilbrännare”, blev
den mest delade i Sydsvenskan under hela året. Den
uppmärksammade artikeln hamnade även i de större
tidningarna i många olika länder.
− Det här är verkligen ett ämne som berör. Som
enskild person kan jag inte göra mer än att försöka
nå ut till dem som gör detta. Men jag förstår ju
samtidigt att det inte kommer att generera några
större resultat, säger Kaj.
TEXT: ANDERS FAHLMAN
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UNIKT SAMARBETE MELLAN

räddningstjänst och
kustbevakningen

Räddningsdykarna från Halmstad
lastar ur sin utrustning inför
dagens dykövning ihop med
Helsingborg och Kustbevakningen.

Jag är verkligen inte förtjust i stora båtar. De är läskiga monster och färjor är absolut värst. Sist
jag åkte färja med övernattning så tillbringade jag större delen av natten med att upprepade
gånger sticka ut huvudet i korridoren och kontrollera att allt verkade okej och att inte alla höll
på att evakuera fartyget. Detta var ombord på Queen Elisabeth II som avgick från hamnen i
Southampton, precis som en annan väldigt stor flytfarkost gjorde år 1912.

s t o r a b å t a r  inte min grej alltså. Dessutom har jag
en tendens att bli sjösjuk ombord på små båtar... Helt
hopplös med andra ord.
I alla fall, den dag i mitt liv som ni ska få ta del av
idag har varit planerad sedan i våras. Som vanligt
tackade jag ohämmat ja när en inbjudan om att
fotografera räddningstjänst, i det här fallet ingick
dykare, damp ner i inkorgen. Helt ny mark för mig,
ytlivräddning har jag plåtat vid flera tillfällen men
just dykning har jag och kamerorna aldrig upplevt.
Min enda farhåga var hur svårt det skulle bli att
fotografera en dag som i stort sett ju skulle gå ut på
att brandmännen befinner sig under ytan.
Dagen D 20 september  det vill säga alldeles nyss.
Otroligt nog skiner solen och enligt ett nationellt
väder institut ska den fortsätta med denna aktivitet
hela dagen. Och detta fast jag packat skyddskängor,
larmställ och kameror och meddelat omgivningen
att det ska bli en fotodag med räddningstjänsten.
Kanske vädret inte avskyr mig trots allt (alternativt
försöker det ge mig falsk trygghet inför nästa före
stående fotodag hos en annan räddningstjänst).
Dagen innebär en för mig helt obekant brand
station: Helsingborg City, och enbart nya ansikten.
Jag känner alltså inte en kotte. Jag får inte ens kaffe
direkt vid min ankomst till stationen, vilket jag vid
det här laget vant mig vid. Men trots detta verkar
alla glada och trevliga och laddade för en hel dags

24

övning och vi packar in oss i bilen, rullar iväg och
en liten stund senare stannar vi framför en alldels
lagom stor båt: KBV 034 som ligger väl fastknuten i
ena änden av Helsingborgs hamn.
Vi kliver ombord på kustbevakningens båt och
möter upp besättningen  jag börjar bli halvsnurrig
av alla nya personer och namn  och befälhavare
Peter skakar stadigt hand och deklarerar att jag får
röra mig fritt ombord på båten och fota vad jag vill.
Bra början alltså, jag känner att vi nog ska komma
överens, särskilt som det dessutom nu äntligen
serveras kaffe.
Dagens övning är del av räddningsdykarnas års
prov och Tobias Palm, en av de övningsansvariga,
berättar att räddningstjänsten i Helsingborg har ett
helt unikt samarbete med kustbevakningen vad gäl
ler räddningsdykare.
– Vi är de enda i Sverige som har avtal med
Kustbevakningen avseende dykning, säger han och
det märks att han är mer än lite stolt över detta och
han fortsätter:
– Vår personal kan arbeta tillsammans med deras
personal och vi kan också använda varandras ut
rustning om det skulle behövas.
Den här veckan är det inte bara Kustbevakningen
och brandmännen i Helsingborg som övar utan även
räddningsdykarna från Trelleborg, Malmö och Halmstad
deltar. Just idag är det Halmstad som dyker upp.
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KBV 034:s befälhavare Peter Boussard
inleder med en kort genomgång av
regler och rutiner ombord.
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Utrustningen kollas noga
innan det är dags att
bege sig ner under ytan.
Dykare och dykskötare i
samspråk innan arbetet i
vattnet påbörjas, här är
det Anders till vänster och
Niklas till höger - båda från
Halmstad.

Dykledarna Peter och
Roger lägger upp planen
för hur arbetet med att
bärga de omkomna ska
gå till. Moltas och Tobias,
övningsledare iakttar och
antecknar.

Det är inte bara räddningsdykning som är obekant
för mig, även målet med dagens övning är helt an
norlunda mot vad jag som räddningstjänstfotograf
tidigare varit med om och detta på i stort sett en enda
punkt: livräddning. Jag har varit med om fi ngerade
trafi kolyckor och kalla och varma rökövningar. Målet
har då i princip alltid varit att snabbt få igång en in
sats och försöka rädda liv. Det har rullats ut slangar i
hög hastighet, styrkeledare har pekat med hela han
den och allting har varit väldigt, väldigt akut.
I dag är scenariot som styrkorna får av annan
karaktär. Vid genomgången får de veta att ett ryskt
lastfartyg dagen innan kolliderat med passagerar
fartyget M/S Pernille och haveriplatsen ligger strax
söder om Helsingborg.
M/S Pernille träffas hårt i sidan och tar in vatten och
det är så illa att hon hastigt sjunker till botten på 27
meters djup. 41 passagerare och sex besättningsmän
räddas av sjöräddningen och kustbevakningen
Dykningar har pågått hela natten och i en
luftficka ombord på M/S Pernille har ytterligare
en överlevande hittats och räddats men fortfarande
saknas flera personer och det blir nu dykarna från
Helsingborg och Halmstad som får uppdraget att
hjälpa kustbevakningen att fortsätta sökandet. Men
även om en överlevande alltså har hittats natten till
idag så står det ganska klart att det inte fi nns mycket
hopp kvar utan nu handlar det om att bärga och
identifiera kroppar.

Det är några meter
ner till vattenytan och
med ett stadigt grepp
om luftslang och ﬁcklampa kastar sig förste
räddningsdykaren ner i
vattnet.

Dykning är mer fotovänligt än
vad jag föreställde mig - så
länge dykarna beﬁnner sig
ovanför ytan åtminstone.

Brandmännen från
Helsingborg börjar
göra sig klara - det
är som synes inte
dräkter som går
att klä på sig i en
handvändning.
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Arbetet sätts igång och nu handlar det inte om
att kasta på sig kläder och utrustning och kunna
lämna stationen i full fart med sirener och blåljus,
utan allting förbereds lugnt och metodiskt. Det
hörs inga höjda röster överhuvudtaget och de båda
dykledarna, Peter från Helsingborg och Roger från
Halmstad, går omkring och pratar lågmält med sina
dykare och dykskötare, antecknar lite, stämmer av
med varandra då och då.
Och strax är det fyra dykare i vattnet och snart är
vattenytan lika tom som innan dykarna kastade sig i
havet. Några enstaka ringar och bubblor skvallrar om
att någon form av aktivitet pågår många meter ner.
Nu har inte övningsledningen sänkt ett riktigt
fartyg i hamnen i Helsingborg utan det handlar om
en container som får spela rollen av M/S Pernille.
Jag knatar omkring på däck med en Nikon på var
dera axeln. Ett teleobjektiv och ett vidvinkelobjektiv
ska se till att det blir så många bra bilder som möjligt.
Jag är ju van vid att nästan konstant hålla fi ngret
på avtryckarknappen men det lugna tempot smittar
av sig och jag hinner både plåta det som händer och
samtidigt kan jag följa själva insatsen när dykarna
rapporterar funna kroppar vidare till sina kollegor
på båten.
Självklart är det omöjligt att se vad som händer
nere på botten men befälhavaren Peter förklarar för
mig att när dykarna bärgat de omkomna (idag är det
såklart dockor vi pratar om) så placeras kropparna i
27
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Det är strax dags att pumpa olja från
haveristen M/S Pernille. Den långa
och tunga slangen ska läggas rätt i
vattnet innan proppen dras ur och
den hastigt sjunker till botten.
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en stor bur av metall som är nedsänkt i vattnet och
fäst vid skeppets ena kran. Hade detta varit på riktigt
hade buren sedan täckts över, lyfts ur vattnet och
direkt vinschats ner i KBV 034:s lastrum  allt för
att det ska bli så värdigt som möjligt, särskilt med
tanke på att press och anhöriga faktiskt kan befinna
sig inom synhåll.
Dykarna byts av under arbetets gång och när de
anser att de hittat alla omkomna så är det dags att
bryta för lunch och det är med en lättnadens suck
som jag sjunker ner i en bekväm fåtölj i mässen. Det
är ganska slitigt, även för en fotograf, och det är inte
bara för att kroppen förvridits i en hög olika icke
ergonomiska positioner i jakten på bästa bilden, utan
jag är ganska mentalt trött.
Men kaffe, ni vet den där underbara dopingdrycken,
kickar igång både huvud och kropp igen inför efter
middagens moment. Nu ska M/S Pernille tömmas på
olja och det blir fyra dykares uppgift att transportera
ut en slang, sänka den och fästa den vid det förlista
fartyget, helst utan att den grymt tunga slangen sän
ker någon av brandmännen samtidigt.
Jag tittar på detta ur något av ett fågelperspektiv 
jag och befälhavaren har klättrat, klättrat och klättrat
lite till och befinner oss högt uppe på KBV 034. Solen
skiner, vågorna kluckar mot piren i hamninloppet,
måsarna skränar och de fyra dykarna är små, små
prickar långt där nere.
Det är ett ytterst ängsligt ögonblick (jag höll andan)
när det ser ut som om en av dykarna kommer att ham
na under oljeslangen, men allt reder tack o lov upp sig
och när pluggen dras ur slangens ena ände så sjunker
slangen alltså fortare än man hinner säga räddnings
tjänst och efter bara en liten stund signalerar dykarna
att det är klart att börja pumpa olja.
Dykövningen avslutas med bärgning av gifttunnor,
detta genom att dykarna förpackar de giftiga
behållarna i ett kärl som sedan förseglas under ytan
innan det lyfts över till kustbevakningens båt för
vidare färd till destruktion.
Därmed är den här delen av årsprovet avklarad och
brandmännen börjar packa ihop alla sina prylar. Vid
det här laget kan jag se att det inte bara är jag som
är en smula utarbetad (havsluften, det måste vara
havsluften) och inte ens kaffe kan höja tempot.
Men vilken dag det har varit. Visserligen har den
gått i tragedins tecken men upplevelsen har också
varit givande. Att kunna följa det samspelta och
lugna arbetet på så nära håll med kameran är ett
riktigt privilegium.

Det gäller att hålla ordning
på fötterna när man kliver
omkring på däck - det är
mängder av utrustning
som behövs.

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

NoFloods
översvämningsskydd

– revolutionerande effektivt
Finns i olika mått upp till 200 meters
sektioner
Extremt låg vikt vid utsättning
Utsättning från kärra
4 personer kan sätta ut 1000 m på
4 timmar
Standardsektion kan hålla 80 cm
vattenhöjd
Bl.a. franska civilförsvaret har använt NoFloods
barriärer och ungerska gasbolagets KEG Gaz
anläggning 80 km norr om Budapest räddades
från översvämning av NoFloods barriärer.

TEXT OCH BILD: ÅSA BRORSSON

KONTAKT:

LAMOR AB, ROBERT BYSTRÖM
Torpadalsstigen 11, S-443 33 Lerum
Tel: 0722-412169, Email: robert.bystrom@lamor.com
www.lamor.com
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ATT JOBBA SOM BRANDMAN

i Kiruna

Styrkan har lagt sig för kvällen och hoppas på en lugn natt. Midnattssolen lyser svagt in genom
en springa i den stängda persiennen. Jag har svårt att somna. Än så länge har nätterna varit
lugna. Jag jobbar min första sommar och är orolig för att sova över, rädd för att inte vakna när
larmet går. Efter ett tag ger tröttheten sig påmind och jag slumrar sött in i drömmarnas värld.
Plötsligt vaknar jag till med ett ryck! Brandstationen skakar till och jag flyger upp ur sängen.
Snart går larmet tänker jag, men det förblir stilla. Klockan visar 1.00 och jag kommer på mig
själv att det enbart är gruvan som gör sig påmind genom sprängsalvorna som går av varje natt.
Nu behöver jag åtminstone inte vara orolig för att sova över om larmet går tänker jag. En djup
suck sen somnar jag om igen.
l å n g t h ä r u p p e i n o r r , 15 mil norr om polcirkeln,
längs orörda fjällvidder i vinterns gnistrande oas
ligger kontrasternas stad, Kiruna. Att Kiruna stad ska
flyttas verkar inte ha gått någon obemärkt förbi då det
är ett ständigt diskussionsämne var man än kommer
och vem man än möter. Kiruna är på många sätt och
vis och ur flera perspektiv en unik och intressant stad.
Det geografiska läget, de tydliga årstidsväxlingarna,
kontrasterna mellan ljus och mörker, närheten till
naturen och de storslagna fjällen är bara några
exempel som gör Kiruna så unikt. Kirunas otroligt
fascinerade natur med den mäktiga fjällvärlden
alldeles bakom husknuten är få förunnat. Kanske
är det inte så konstigt att friluftsliv, jakt och fiske
många gånger är det naturliga samtalsämnet under
fikarasterna på stationen.
Kiruna kommun är till ytan Sveriges största
kommun på hela 26 000 kvadratkilometer, vilket
är lika stort som Skåne, Blekinge och Hallands
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län tillsammans. I kommunen bor ungefär 23 000
personer varav cirka 18 000 i den centrala tätorten.
Kiruna Räddningstjänst består av en heltidsstation
med en styrka på 1+4 (5), två deltidsstationer, en
i Svappavaara (1+4) varav den andra i Vittangi
(1+3) samt fem stycken brandvärn med cirka 100
frivilliga personer. Räddningstjänsten samverkar
även med LKAB industrikår (1+4) och flygplatsens
räddningstjänst vid stora händelser där deras fordon
kan hjälpa till med bland annat begränsningslinjer
eller vattentransporter.
I denna stora kommun har vi den längsta vägen
till den yttre kommungränsen, ca 260 km enkel
väg, samt gränserna till våra grannländer Norge
och Finland. Det karga klimatet tillsammans med
de långa avstånden och Kirunas geografiska läge
ställer stora krav på Räddningstjänsten. Att ha ett
gränsöverskridande samarbete räddningstjänsterna
emellan blir därmed otroligt viktigt. Kiruna har en
bra samverkan med alla räddningstjänster i länet men
även med Norge och Finland och då främst Narvik
och därefter det finska Lapplands räddningstjänst.
I kommunen finns utöver de normala riskerna
även de som är allt mellan himmel och jord. Från
Esrange raketuppskjutningsområde till LKAB:s
underjordsanläggning för gruvbrytning. Vi har
också en genomfartsväg E10 där mycket farligt gods
passerar varje dag. Vi har en sprängmedelsfabrik som
tillverkar sprängmedel till gruvindustrin, där ämnet
transporteras dagligen längs med väg E10 till de
olika gruvorna. Järnvägen genomkorsar kommunen
från Riksgränsen i norr mot Gällivare i söder med
transporter av olika slags farliga ämnen. Vi får inte
heller glömma bort transportmedlet flyget som är
mycket viktigt för regionen.
Under 2016 har räddningstjänsten i Kiruna kom
mun haft cirka 400 larm där de vanligaste är auto
matlarm, trafikolyckor, IVPA-larm, brand i byggnad
samt brand övrigt. Under tidigare år har vi också
haft flertalet ovanliga olyckor, bl.a. Herculesolyckan
uppe i Kebnekaise där ett militärflygplan kraschade
50 meter nedanför Kebnekaises nord- och sydtopp.
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Lavinolyckor där skidåkare har dragits med i skredet.
Drunkningsolyckor i älvar med mycket strömmande
vatten. Räddning av hundar från höga klippavsat
ser i alpinmiljö. Det som skiljer Kirunas organisation
från exempelvis innerstaden är främst den utrust
ning som krävs under vinterhalvåret, med de spe
ciella larm som kan uppstå. Snöskoter, bandvagn,
lavinutrustning är en del av den utrustning vi har.
I övrigt har vi ganska lika utrustning när det gäl
ler det ”normala”. Att jobba som brandman i Kiruna
innebär att du ska veta lite om mycket. I denna lilla
organisation med 29 heltidsanställda brandmän be
höver vi, utöver den tid som inte är räddningsinsats
utföra arbetsupggifter som att informera, utbilda och
göra tillsyner i samhället.
Kiruna står inför stora utmaningar. Staden ska
flyttas på grund av den expanderande gruvjätten
och dess gruvbrytning. Brandstationen är en av
de mest akut hotade byggnaderna som befinner
sig inom sprickzonen. Sprickbildningarna orsakat
av sprängningarna är väl synliga i den nuvarande
stationsbyggnaden. Därför ska en ny brandstation stå
klar i det nya Kiruna inom en väldigt snar framtid.
Den nya brandstationen kommer vara betydligt
mycket mindre än den nuvarande, men även utformad
på ett sådant sätt att den gynnar friska brandmän,
vilket skapar en bättre arbetsmiljö. Jag känner inget
vemod över att sprickorna i vagnhallsgolvet blir
större och fler och att det inom snar framtid kommer
resultera i att en ny station måste byggas på ett
nytt ställe. Kanske beror det på att jag inte vistats
innanför brandstationens väggar så länge? Jag kan
mycket väl tänka mig att det känns annorlunda
för de som varit där året om under flera års period,
alltid redo att rycka ut när samhället behöver det.
Jag ser ljust på framtiden och allt vad den innebär.
Förhoppningsvis kommer sömnlösa nätter orsakat
av gruvsprängningar vara ett minne blott i den nya
stationen.
TEXT OCH BILD: STINA RAATTAMAA
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Hos oss hittar du fräcka och snygga Swedish
Firefighters-prylar. Fri frakt på alla varor!

Bli medlem i det enda

Grafisk Profil Brandmännens Riksförbund
Följande logotyper ska användas:

I nästa nummer: SFF fyller 10 år och
firar med jubileumsnummer!

Vid användning av t ex brandfacket.se i kombination med logotypen
ska texten i samma blå färg som i logotypen skrivas i teckensnitt: Haettensch
Följande logotyper ska användas:

branschförbundet
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Riksförbund

Färgkoder
Blå pms 2757
Gul pms 108
Röd pms röd 185c
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Ev retur till:
Swedish Firefighters
Palmfeltsvägen 19
SE-121 62 Johanneshov

Håll dig säker
på höga höjder
Dräger PSS® Safety Belt

Dräger PSS® Safety Belt
Dräger PSS® Safety Belt ökar bärarsäkerheten för brandmän i potentiellt
farliga situationer vid arbete på höga höjder. Bältet är speciellt utvecklat
för exempelvis fallskydd. Detta multifunktionsbälte är konstruerat för att
enkelt kunna integreras i Dräger PSS® 5000 och PSS® 7000 för att säkert
förankra användaren utan att behöva ett ytterligare bälte.
BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION WWW.DRAEGER.COM

